Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Oborová
kontaktní organizace OKO-ICT a Technologické centrum AV ČR
si vás dovolují pozvat na

ČESKÝ NÁRODNÍ INFORMAČNÍ DEN
SPOLEČNÝCH TECHNOLOGICKÝCH
INICIATIV ARTEMIS A ENIAC
Společné technologické iniciativy (JTIs) podporují partnerství soukromého
a veřejného sektoru v oblasti zabudovaných počítačových systémů
(ARTEMIS) a mikroelektroniky (ENIAC) a umožňují kombinovat soukromé
a veřejné zdroje financování (národní i evropské).
Cílem informačního dne je seznámit účastníky z řad výzkumných
organizací, podniků a vysokých škol s pravidly účasti v projektech JTIs
ARTEMIS/ENIAC, představit aktuální výzvy na předkládání návrhů
projektů a zhodnotit dosavadní fungování iniciativ. V druhé části budou
představeny běžící JTIs projekty formou krátkých prezentací jednotlivých
řešitelů z ČR. Závěrečná část semináře bude věnována diskuzi se
stávajícími řešiteli projektů o zkušenostech s ARTEMIS/ENIAC programem
a o možnostech zapojení se do nových návrhů projektů.

Datum konání:
Místo konání:
Čas konání:

21. března 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Karmelitská 7, Praha 1, zasedací místnost C 081
9:30 – 16:00

Kapacita místnosti je omezena.
Registrujte se prosím on-line do 18. března 2011 na
http://geform.tc.cz/infoden_artemiseniac/
Účast na semináři je bezplatná.

PROGRAM:
9:00 – 9:30

Registrace účastníků

9:30 – 11:45

Dopolední blok

Úvod - přivítání účastníků
Naděžda Witzanyová (MŠMT, vedoucí oddělení 321)
Aktuální témata výzev ARTEMIS 2011/ ENIAC 2011
Jiří Kadlec (ÚTIA AV ČR)
Projekty ARTEMIS/ENIAC z pohledu národního poskytovatele
finančních prostředků
Jana Bystřická (MŠMT, oddělení 321)
Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS/ENIAC v ČR
Kateřina Rakušanová (TC AV ČR) / Jiří Kadlec (ÚTIA AV ČR) / Jana
Bystřická (MŠMT, odbor 32)
Zpráva o střednědobém hodnocení ARTEMIS/ENIAC
Lenka Havlíčková (TC AV ČR)
Dosavadní česká účast v ARTEMIS/ENIAC - přehled
Jiří Kadlec (ÚTIA AV ČR)
Diskuze
11:45 – 12:30

Přestávka na oběd

12:30 – 16:00

Odpolední blok

Prezentace běžících projektů ARTEMIS / ENIAC s českou účastí
Diskuze k účasti v projektech ARTEMIS/ENIAC – dosavadní zkušenosti účastníků,
dobrá praxe, možnost individuálních konzultací.
Závěr

